Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek
d.d. 30 oktober 2014
Aanwezig:
Foppe Voogd
Bert Hummelen
Koos Flinkert
Hilda Mulder
Catrien Scholten
H.W. Eelkman Rooda
Jan Henk Veenhouwer

Provincie Drenthe
Staatsbosbeheer
LTO
Recreatieschap
secretaris
DPG
Gemeente Ooststellingwerf

Eric van der Bilt
Marjon van den Brand
Wilfred Alblas
Homme Geertsma
Gert Jan Bent
Alie Molanus (verslag)
Raymond Beerendonk

Drents Landschap
Gemeente de Wolden
Natuurmonumenten
Gemeente Westerveld
Gemeente Midden-Drenthe
Provincie Drenthe
Camping de Reeenwissel

Afwezig:
Karst Spijkervet (Waterschap Reest en Wieden ), Jan Mensink (Maatschappij van Weldadigheid) ,
Johannes Kramer (provincie Fryslân), Rein Munniksma (provincie Drenthe)
1.
Opening en welkom
De heer Hummelen heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld met de mededeling dat de heer Beerendonk na afloop van de vergadering
nog het een en ander over zijn bedrijf zal vertellen
3.
Vaststellen verslag van 5 juni 2014
Verslag wordt vastgesteld.
4.
Koers Communicatie en Educatie vaststellen
Bijlage 4.1
De partijen zijn blij met de gemaakte stappen wat betreft samenwerken/gezamenlijk optrekken.
De heer Van der Bilt vindt dat onderscheid doelgroep-intermediairs iets moet worden aangescherpt;
gastheren zijn meer intermediair, recreatieondernemers wel doelgroep. De heer Hummelen vraagt
zich af of het hoofddoel is draagvlak creëren voor natuur. De Alblas geeft aan dat als dat het doel van
de Stuurgroep zou zijn hij daar ook moeite mee heeft, maar als hoofddoel voor de werkgroep
Communicatie vindt hij dit juist sterk.
Afspraak is om doel en doelgroep iets sterker neer te zetten, maar dat kan bij de uitvoering.
Bijlage 4.2
Afspraak is om hier de TBO’s en particuliere eigenaren ook te noemen bij de belangrijke
intermediairs.
Vraag 4
Belangrijk om budget toe te wijzen aan middelen en niet eerst beleid maken en dan toewijzen.
Afspraak is dat de werkgroep een meerjarenplanning maakt, maar dat we nu al aan de slag
gaan voor 2015 (folders etc.) Stuurgroep geeft mandaat aan werkgroep om dit soort zaken
binnen budget voor 2015 al uit te voeren
De korte boodschap per gebied is prima. De verschillen worden goed verwoord.
Afspraak is om bij het Drents-Friese Wold nog te vermelden dat het om het grootste
aangesloten bos na de Veluwe gaat. Wildernis geeft de natuurlijkheid prima weer.
Conclusie: Stuurgroep stemt in met koers.

5.
Voorstel Bebording
Hoofddoel is om borden langs de snelwegen te krijgen naar de grote trekpleisters. ANWB heeft als
regel meer dan 100.000 bezoekers. Daarna kan men aan de slag fijnmaziger de borden te plaatsen.
Voor meer lokale bebording zijn ook andere belanghebbenden die mogelijk mee kunnen financieren.
De bebording in het gebied is veel lastiger. Je hebt te maken met veel verschillende partijen en veel
verschillende poorten, informatiepunten etc. met verschillende openingstijden en informatie.
Opmerkingen:
o Goed om diversiteit te behouden en niet alleen de grootste trekpleisters mee te nemen.
Kritisch kijken naar hoeveel punten we gaan vermelden op de borden. Zorg dat het
geen oerwoud van borden wordt. Kijk ook wat weg kan/verplaatsen
o Afslag Ruinen/Pesse ook meenemen
o Neem niet alleen de A28 vanuit Noordelijke richting maar ook vanuit het Zuiden
o Noem ook de N381. Wordt nu aan de weg gewerkt en prima moment om nu de borden
aan te passen
o Kijken bij de verfijning of we een goede verwijzing naar de dorpen kunnen doen
o Zorg voor uniforme borden
De heer Hummelen geeft aan dat we in de Stuurgroep ook moeten bespreken welke poorten we
kiezen en welke prioritering we gaan hanteren. We willen niet het hele gebied vol borden.
De heer Geertsma geeft ook nog aan dat de bebording een behoorlijke kostenpost is en dat men in
Westerveld momenteel bezig is met het verwijderen van verschillende borden. De heer Beerendonk
geeft aan dat goede borden van het NP goed helpen een de naamsbekendheid en dat het een
duidelijke meerwaarde zal zijn.
Rol van de Stuurgroep is om de strategie te bepalen/aangeven wat het eindbeeld moet zijn.
Afspraak: De projectgroep Regionaal Landschap zorgt dat er in februari (of juni) een visiestuk
in de Stuurgroep wordt besproken met hoofdlijnen en doelen van poorten, informatiepunten,
borden en de digitale wegwijzers (internet, tomtom). Hoe zien we het gebied en hoe komt de
gast hier naar toe. Dit gaat niet alleen over de Nationale Parken maar ook over het
tussengebied. Visiedocument bevat doel, kaders en plan van aanpak. Nog niet de uitwerking.
6.
Nieuwe voorzitter
In het functieprofiel wordt met onafhankelijkheid bedoeld: Iemand met kennis, passie, betrokkenheid
maar niet verbonden aan een van de partijen in de Stuurgroep. Iemand die zorgt voor verbinding en
consensus in de Stuurgroep. Extern boegbeeld is niet eerste prioriteit, maar hij/zij moet goed op de
hoogte zijn wat er politiek speelt, moet omgevingssensitief zijn en gevoel hebben voor de
economische kant.
Afspraak: Profiel wordt op bepaalde punten nog aangepast.
De heren Geertsma, Hummelen, Beerendonk en mevrouw Scholten nemen plaats in de
commissie. Er wordt geen advertentie geplaatst en we geven voor 6 november eventuele
kandidaten door aan c.scholten@drenthe.nl
7.
Projecten
Groot wild eerst juridische kant goed uitwerken. Hoe gaan we o.a. om met beheersbaarheid en
schade. Daarna pas verder met het project.
Afspraak: Iedereen meldt relevante projecten in het gebied aan bij de secretaris. Zo krijgen we
een goed overzicht wat er allemaal in het gebied speelt.

8.
Bestedingenplan 2015
De verhouding tussen de verschillende parken lijkt erg scheef. Nu is er een dominantie van het
Dwingelderveld maar dit komt grotendeels voort uit eerdere verplichtingen uit het verleden, waaraan
we moeten voldoen.
Nu staat er op het bestedingenplan een toezegging voor het Bezoekerscentrum Dwingelderveld maar
ook de andere centra hebben behoefte aan steun. Voor Appelscha zou een bijdrage ook enorm
helpen. Als het BC over 3 jaar niet zelfvoorzienend is, dreigt sluiting.

Afspraak:
o Zorgen voor een evenredige verdeling tussen de gebieden
o Vanuit de Stuurgroep het Rijk om een bijdrage vragen
o We nemen op het bestedingenplan tot en met 2017 ieder jaar een post van € 50.000 op
voor investeringen Bezoekerscentra in het algemeen. Kasritme verdeling hangt af van
voortgang project.
o Het bedrag voor de schaapskuddes wordt met € 10.000 verlaagd
o € 15.000 wordt toegezegd voor bebording fase 1 (vanaf snelweg tot belangrijkste
punten)
o Bijdrage Holtingerveld procesgeld wordt in het bedrag nog te besteden opgenomen.
Eerst moet er een goed onderbouwd voorstel komen; geldt ook voor vervolg
faunaverkenning
o De secretaris past het bestedingenplan op verschillende punten aan

9. Rondvraag
o Bladwijzer en Veldspraak worden samengevoegd tot Veldwijzer, nummer 1 begin februari
2015
o Voor 1 november kunnen partijen een aanvraag voor nieuwe/vernieuwde fietspaden bij het
Recreatieschap aanleveren. Een uitgebreid plan is door de korte niet noodzakelijk, maar geef
het voornemen in ieder geval tijdig door
Volgend overleg vindt plaats in het nieuwe beheerkantoor Natuurmonumenten in Ruinen op woensdag
4 februari om 13.30.

